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1

ZNAČILNOSTI DELA POLICIJE

Na Policijski upravi Maribor [v nadaljevanju: PU] je bilo kriminalistično delo v letu 2013 izjemno
zahtevno, vendar učinkovito. PU je obravnavala več kaznivih dejanj [v nadaljevanju: KD] kot v
letu 2012, več pa je bilo tudi preiskanih KD. Na področju splošne kriminalitete najbolj izstopa
izjemno povečanje števila najhujših krvnih deliktov, obravnavanih jih je bilo 21 [2012 – 8, 2011 –
3, 2010 – 6]. Povečalo se je tudi število obravnavanih KD zoper premoženje, predvsem tatvin in
vlomov. Zmanjšalo se je število KD mladoletniške kriminalitete. Povečalo se je tudi število
odkritih KD gospodarske kriminalitete, kar dokazuje, da se sledi zastavljenim državnim
prioritetnim ciljem. Ne glede na povečanje števila obravnavanih KD pa je premoženjska škoda
manjša.
Z zadnjo širitvijo Evropske unije [v nadaljevanju: EU] se je povečal legalni pretok ljudi iz
nekaterih vzhodnoevropskih držav in posledično problematika na vseh področjih omejevanja
kriminalitete. Odprtost nekdanjih mej, prosti pretok blaga in tranzitni položaj našega območja
zahtevajo tudi našo učinkovitost pri obvladovanju varnostne problematike na področju
organizirane kriminalitete. Pri obravnavi le-te smo zaznali delovanje mednarodnih kriminalnih
združb pri nedovoljeni trgovini s prepovedanimi drogami in ilegalnih migracijah, kar je bilo v
preteklem obdobju že v zatonu. V okviru tujske problematike se srečujemo z vse zahtevnejšimi
in kompleksnimi načini preiskovanja tovrstne problematike, saj storilci, organizatorji in izvajalci
izvršujejo KD z zlorabo povsem legalnih oziroma zakonsko reguliranih postopkov pridobivanja
vstopnih vizumov in dovoljenj za začasno prebivanje, povezanih z delovnopravno zakonodajo.
Zasegi in obravnava KD, povezanih z orožjem in prepovedanimi drogami na mejnih prehodih,
potrjujejo oceno, da je območje PU izpostavljeno tako imenovani balkanski poti, po kateri
kriminalne združbe izvršujejo KD čezmejne kriminalitete.
Pri zagotavljanju javnega reda in miru smo skrbno spremljali stanje in načrtno usmerjali naše
aktivnosti v zagotavljanje stabilnih varnostnih razmer zlasti pri zagotavljanju javnega reda na
javnih zbiranjih in na področju nasilja v družini.
Na začetku leta 2013 so delo na področju javnega reda še naprej zaznamovali protestni shodi v
Mariboru, vendar je intenziteta nasilja na njih upadla. Na protestih ni bilo množičnih kršitev
javnega reda in miru [v nadaljevanju: JRM], razen na protestnem shodu pod imenom »Gremo
gor« 4. 2. 2013 na Mestni občini Maribor [v nadaljevanju: MOM], kjer je bilo obravnavanih 46
kršiteljev.
Uspešni nastopi Nogometnega kluba Maribor [v nadaljevanju: NK Maribor] na slovenski in
mednarodni nogometni sceni so v Maribor pripeljali vrsto atraktivnih evropskih nasprotnikov z
močnimi navijaškimi skupinami. Tako so bile v drugi polovici leta v Mariboru odigrane
nogometne tekme z evropskimi nasprotniki v kvalifikacijah za Ligo Evropa in kasneje v skupini
Lige Evropa, kot so Apoel FC, FC Viktoria Plzen, FC Rubin Kazan, SV Zulte Waregem in Wigan
Athletic FC. Prisotnost navijačev navedenih nogometnih klubov v mestu Maribor, ob stalni
prisotnosti mariborske navijaške skupine Viole, je od policistov zahtevala ustrezno načrtovanje,
organizacijo in izvedbo nalog policije za učinkovito obvladovanje varnostnih dogodkov,
povezanih s to kategorijo javnih prireditev. Prav tako je bila v oktobru odigrana tudi
kvalifikacijska nogometna tekma med reprezentanco Slovenije in Norveške.
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Poleg prireditev, povezanih z navedenim nogometnim klubom, so predstavljale velik
organizacijski in varnostni zalogaj tudi druge večje prireditve, ki so že tradicionalne, in sicer
koncert Radia City, Festival Lent, Lampijončki in pustni karneval na Ptuju.
Delo na področju nasilja v družini je bilo usmerjeno v celovito obvladovanje problematike ob
upoštevanju načela ničelne tolerance pri obravnavi posameznih primerov ter v izvajanje
celovitih policijskih postopkov in učinkovito sodelovanje z drugimi državnimi organi ter civilno
družbo.
Pri zagotavljanju javnega reda na javnih krajih smo, v skladu z usmeritvami, ukrepali na
varnostno obremenjenih območjih, zlasti v mariborskem mestnem parku in na drugih javnih
površinah v okolici osnovnih in srednjih šol ter v starem mestnem jedru na Ptuju.
Ker se v zadnjih letih vse bolj razvija navtična dejavnost in turizem na reki Dravi in Ptujskem
jezeru, smo v poletni turistični sezoni nadzirali plovni režim na Dravi na območju Maribora in
Ptuja s čolnom, ki ga je za potrebe PU Maribor posodila v uporabo Uprava Republike Slovenije
[v nadaljevanju: RS] za zaščito in reševanje.
Na ohranitev ugodnega stanja varnosti cestnega prometa so vplivali učinki sprememb prometne
zakonodaje v zadnjih letih, predvsem strožje sankcije za najhujše prekrške in ukrepanje zoper
najhujše kršitelje cestnoprometnih predpisov [zasegi vozil]. Na ugodno stanje varnosti cestnega
prometa je zagotovo vplivala tudi dokaj dobra cestna infrastruktura glede na prometne tokove,
ki se v zadnjih letih niso bistveno spreminjali.
V letu 2013 je bilo na območju PU Maribor obravnavanih manj oseb, ki so na nedovoljen način
prestopile državno mejo. V nekaj primerih smo se ukvarjali tudi z nedovoljenimi vstopi na
notranji meji iz Madžarske. Vsekakor je naše območje glede nedovoljenih prestopov še vedno
manj obremenjeno kakor na drugih PU v Sloveniji.
Po vstopu Hrvaške v EU 1. 7. 2013 smo na nekaterih mejnih prehodih začeli izvajati skupno
mejno kontrolo na podlagi dogovora med vladama Slovenije in Hrvaške.
V letu 2013 nismo beležili mejnih incidentov na državni meji z Hrvaško.
Sodelovali smo tudi v šengenskih evalvacijah na kopenskih mejah, ki je v letu 2013 potekala na
območju PU Maribor.
Število aktiviranj pripadnikov Posebne policijske enote [v nadaljevanju: PPE] PU Maribor v
sestavu I in II je v primerjavi s preteklim letom upadlo za 22,7 %. Pripadniki Gorske enote so bili
aktivirani v 11 (8) primerih. Podobno kot v preteklih letih so bili policisti PPE v sestavu I in II
največkrat aktivirani zaradi vzdrževanja JRM na športnih prireditvah ali spremljanju potovanj
navijaških skupin (20) ter protestnih shodih (9).
Pripadniki Gorske enote so bili v 8 primerih aktivirani zaradi izvedbe poostrenih nadzorov, v 2
primerih zaradi preventivnega dela v gorah ter v 1 primeru zaradi varovanja športne prireditve.
Operativno-komunikacijski center PU Maribor [v nadaljevanju: OKC] je v letu 2013 prejel 75.560
(81.981) klicev na interventni številki 113, kar je za 7,8 % manj kot leto prej.
Nadaljevalo se je rahlo upadanje števila klicev na telefonsko številko 113, prav tako se je
zmanjšalo število vseh interventnih in nujnih interventnih klicev. Ocenjujemo, da je
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prepoznavnost telefonske številke za interventne klice 113 več kot dobra. Na to kaže tudi
dejstvo, da se je število vseh klicev na 113 zmanjšalo bolj, kot se je zmanjšalo število
interventnih klicev, na katere je treba poslati vsaj eno policijsko patruljo. V letu 2013 je OKC
napotil 36.456 (36.483) policijskih patrulj ali v povprečju 1,1 patrulje na posamezni dogodek, kar
je enako kakor v predhodnem letu.
Dnevnik dogodkov OKC po področjih dela kaže, da se je število dogodkov na področju mejnih
zadev in tujcev ter varstva okolja povečalo. Število dogodkov na področju kriminalitete,
prometne varnosti, javnega reda in miru ter orožja in streliva in drugih dogodkov pa se je rahlo
zmanjšalo.
Število pomembnih dogodkov se je zmanjšalo za 13,7 % [s 1.468 na 1.291]. To so tisti klici, za
katere je bilo potrebno pisno obveščanje OKC Generalne policijske uprave. Glavni razlog za
zmanjšanje je v spremenjenih Pravilih o obveščanju in poročanju v policiji.

1.1

Sodelovanje z drugimi državnimi organi pri opravljanju policijskih nalog

Sodelovanje z drugimi državnimi organi pri opravljanju policijskih nalog je bilo konstruktivno in
korektno. Sodelovanje je iz leta v leto tesnejše in aktivnejše. Enak trend pa je tudi pri
sodelovanju in usklajevanju z državnimi tožilstvi ter davčnimi in carinskimi organi, in sicer
predvsem pri gospodarskih KD.
Z delovnimi sestanki in neposrednimi razgovori vzdržujemo zelo dobro sodelovanje s centri za
socialno delo. Vključeni smo bili tudi v delo regijske koordinacije Inšpekcijskega sveta za
Podravsko regijo, kjer je sodelovanje vzorno in dobro predvsem z delovno inšpekcijo.
Sodelovali smo tudi z redarskimi službami, pri čemer pa bi želeli sodelovanje v vsebinskem in
kvantitativnem pogledu izboljšati predvsem z redarstvom, delujočim na območju MOM, in tudi
varnostnim sosvetom, ki deluje v tej lokalni skupnosti. Kot dobro posvetovalno sodelovanje
ocenjujemo tudi sodelovanje z oddelki za prekrške okrajnih sodišč. Kot tvorno in učinkovito
lahko ocenimo tudi sodelovanje z drugimi institucijami, zlasti z zavodi in društvi, ki imajo
pomembno vlogo pri organizaciji in izvedbi posameznih javnih zbiranj, pri čemer lahko omenimo
zlasti Športne objekte Maribor, Športni center Pohorje, Športni zavod Ptuj in Brodarsko društvo
Ranca Ptuj.
Na področju varnosti cestnega prometa smo tradicionalno dobro sodelovali z vzdrževalci cest
[Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, avtocestni bazi Tepanje in Maribor ter cestni podjetji
Ptuj in Murska Sobota], občinskimi sveti za vzgojo in preventivo v cestnem prometu ter
varnostnimi sosveti.
Pri opravljanju nalog s področja mejnih zadev in tujcev ter obvladovanja tujske problematike v
notranjosti dobro sodelujemo z vsemi upravnimi enotami. Prav tako dobro sodelujemo s
Carinsko upravo [v nadaljevanju: CU] Maribor in CU Murska Sobota ter z inšpekcijskimi
službami, še posebej z delovno inšpekcijo, s katero smo v letu 2013 opravili več skupnih
poostrenih nadzorov.
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2

DELO NA POSAMEZNIH DELOVNIH PODROČJIH

2.1

TEMELJNE DEJAVNOSTI

2.1.1

Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete
1

2

PU je obravnavala 12.486 (12.386) ali za 0,8 % več KD. Policisti so preiskali 6.444 (6.091)
KD. Preiskanost KD je znašala 51,6 % (49,2 %) in se je zvišala za 2,4 %. Z lastno dejavnostjo
smo odkrili 2.365 (1.853) KD, delež odkritih KD je znašal 18,9 % (15,0 %). Opravljenih je bilo
3.053 (3.322) ali za 8,1 % manj ogledov krajev KD, 240 (237) hišnih preiskav in 17 (22) osebnih
preiskav.
Poslanih je bilo 1.159 (3.325) poročil po desetem odstavku 148. člena ZKP, pri katerih po
končani preiskavi ni bilo potrjenega suma storitve ali ni bilo podlage za kazensko ovadbo.
Po statističnih podatkih je bilo povzročeno za 42,7 (52,5) milijona evrov škode. 11 (12) oseb je
za posledicami KD umrlo (ob tem je še 5 oseb, ki so storile KD, storilo samomor). 41 (46) je bilo
hudo poškodovanih, 506 (539) pa jih je utrpelo lažje poškodbe.
Število obravnavanih KD splošne kriminalitete je ostalo v enakem obsegu kot v letu 2012.
Obravnavanih je bilo 10.862 (10.812) KD, njihov delež v celotni kriminaliteti pa je znašal 87,0 %
(87,3 %).
Pri KD zoper življenje in telo posebej izstopata najhujši obliki [uboj in umor], saj je bilo
obravnavanih 21 (8) KD, ki so vsa preiskana. Za navedena KD je bilo vloženih 11 kazenskih
ovadb zaradi suma storitve umora in 4 kazenske ovadbe zaradi suma storitve uboja. V ostalih
primerih smo na Okrožno državno tožilstvo dali poročilo, saj so storilci po dejanju storili
samomor. Med motivi pri najhujših KD zoper življenje in telo izstopajo družinski spori,
ljubosumje, bolezenska stanja storilcev in koristoljubje.
Obravnavanih je bilo 58 (49) KD zoper spolno nedotakljivost. Vsa KD, katerih žrtve so bili otroci
ali mladoletniki, so bila preiskana. Povečala se je obravnava 11 (7) KD prikazovanja, izdelave,
posesti in posredovanja pornografskega gradiva.
KD zoper zakonsko zvezo, družino in otroke je bilo 1.362 (1.259). Še naprej se zmanjšuje
število KD nasilja v družini – 271 (299), prav tako tudi KD zanemarjanja otrok in surovega
ravnanja – 81 (97). KD neplačevanja preživnine je bilo več, in sicer 926 (818), več je tudi KD
odvzema mladoletne osebe – 83 (45).
KD zoper premoženje predstavljajo 61,6 % delež vseh obravnavanih KD. Obravnavanih je bilo
7.700 (7.559) KD, delež preiskanih KD se povečuje in znaša 28,5 % (25,0 %). Število vlomov se
je povečalo za 8,7 %, število ropov pa zmanjšalo za 33,0 %. Delež preiskanosti KD vlomov se
je povečal za 2,7 %. Preiskanost KD ropov se je zmanjšala, in sicer za 11,2 %.
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Statistični podatki o kaznivih dejanjih, prekrških in ukrepih policije so pridobljeni iz podatkovnih baz centralnega
računalnika policije v februarju 2014 za vsako preteklo leto, zato ne vključujejo podatkov in sprememb že evidentiranih
podatkov, ki so bili pozneje vneseni v računalniški sistem.
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Preiskana so KD, pri katerih je bil osumljenec znan že ob prijavi ali odkritju kaznivega dejanja ali pa ga je policija
pozneje odkrila.
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Delež mladoletniške kriminalitete v celotni obravnavani kriminaliteti je bil 2,0 % (2,1 %).
Mladoletniki so bili osumljeni 258 (266) KD, med drugim 72 (91) tatvin, 61 (42) velikih tatvin, 24
(26) lahkih telesnih poškodb in 5 (17) ropov. Med žrtvami in oškodovanci KD mladoletniške
kriminalitete se zmanjšuje število otrok in mladoletnikov 321 (454) ali 29,3 %.
Delež gospodarske kriminalitete v celotni kriminaliteti znaša 13,0 % (12,7), kar pomeni
praktično enak delež kot v letu 2012, ko je bilo sicer opaziti povečanje glede na prejšnja
obdobja. Na področju gospodarske kriminalitete je bilo obravnavanih 1.628 (1.569) KD, škoda,
ki so jo povzročila gospodarska KD, je bila ocenjena na 29,1 (38,9) milijona evrov. Kljub
zmanjšanju škode pa podatki izkazujejo pretežno enak obseg kriminalitete, kar je pričakovano
glede na sedanje gospodarske razmere in obravnavane zadeve v primerjalnem obdobju.
Delno povečanje obravnavanih KD gre pripisati spremenjeni klasifikaciji KD splošne in
gospodarske kriminalitete, kar je razvidno tudi iz statističnih podatkov. Še vedno je bila večina
obravnavanih KD kompleksna in obsežna.
V letu 2013 je bilo obravnavanih 123 (309) KD poneverbe in neupravičene uporabe tujega
premoženja ter 19 (41) zlorab položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Povečalo se je
število KD goljufij 85 (66) in poslovnih goljufij 401 (296). Navedeni podatki dejansko kažejo
sedanje gospodarske razmere, saj se je v preteklosti število KD, povezanih z odgovornostjo
direktorjev gospodarskih družb, povečevalo, v letu 2013 pa je opaziti povečan trend
neporavnavanja obveznosti po sklenjenih pogodbah med poslovnimi partnerji. Prav tako je manj
obravnavanih KD davčne zatajitve 26 (57) ali za 54,4 %, kar je posledica spremenjene
kazenskopravne zakonodaje za KD davčne zatajitve [dvig višine zatajenega davka kot enega
izmed elementov KD davčne zatajitve].
Pri preiskovanju KD zoper gospodarstvo je prav tako glede na gospodarsko stanje v Sloveniji in
na območju PU Maribor še vedno aktualen pojav hujših in obsežnih sumov storitve KD zlorabe
položaja in oškodovanja upnikov, kar prav tako kažejo podatki, saj je ne glede na upad hujših
KD premoženjska škoda na primerljivi ravni, zato se v prihodnje pričakuje povečanje obravnave
tovrstnih KD.
Število finančnih preiskav je sicer manjše od primerljivega obdobja, saj jih je bilo 19 (39), po
opravljenih finančnih preiskavah pa je bilo izdelanih 10 (22) pobud za zaseg protipravno
pridobljene premoženjske koristi in 9 (17) poročil o opravljeni finančni preiskavi. Glede na
lansko izjemno povečanje števila finančnih preiskav v primerljivem obdobju je tokratno
zmanjšanje sicer pričakovano tudi zaradi obstoja pogojev, ko se mora opraviti finančna
preiskava in spremenjene sodne prakse Vrhovnega sodišča RS s področja preiskave kaznivih
dejanj davčne zatajitve. Ne glede na to pa v prihodnjem letu načrtujemo povečanje števila
finančnih preiskav.
Na področju organizirane kriminalitete se je delež le-te zmanjšal z 0,4 % na 0,2 % celotne
kriminalitete. Obravnavanih je bilo 29 (48) KD z elementi organizirane kriminalitete, in sicer 7
(24) KD nedovoljenega prehajanja meje ali ozemlja države, 9 (1) KD velike tatvine, 9 (1) KD
goljufij in 2 (1) kaznivi dejanji izsiljevanja.
V letu 2013 je bilo obravnavanih 351 (254) ali 38,2 % več KD neupravičene proizvodnje in
prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami
za izdelavo prepovedanih drog ter 21 (61) ali 65,5 % manj KD omogočanja uživanja
prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu. Ne glede na to, da so rezultati plod izvedbe
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lastnih aktivnosti, je v prihodnje pri obravnavi prekrškov treba izvesti postopek celovito v smislu
dokazovanja elementov kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog. Pojavlja se
trend gojenja konoplje v zaprtih prostorih z umetno ustvarjenimi pogoji za gojenje, kar potrjujejo
večji zasegi tako vzgojenih sadik. Zaseg večje količine marihuane tujim državljanom na Postaji
mejne policije Gruškovje potrjuje dejstvo, da PU Maribor še naprej ostaja tranzitno območje za
nedovoljen promet s prepovedanimi drogami. Smrtnega primera zaradi zastrupitve s
prepovedanimi drogami nismo obravnavali.
Obravnavanih je bilo 16 (6) KD nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Na
območju PU ne ugotavljamo večje problematike KD, povezanih z orožjem.
Na področju zlorabe prostitucije smo obravnavali 4 (0) KD. Pri obravnavi zlorabe prostitucije
zaznavamo predvsem stalne aktivnosti v tako imenovani stanovanjski prostituciji.
Za korupcijska kazniva dejanja je bilo vloženih 12 (7) kazenskih ovadb ali poročil v dopolnitev
za 30 oseb.
Policisti so obravnavali 148 (478) KD oblik ogrožanja varnosti, in sicer 84 (397) KD groženj, 28
(35) KD izsiljevanja, 29 (28) KD povzročitve splošne nevarnosti, 4 (12) KD protipravnega
odvzema prostosti in 3 (5) KD samovoljnosti. Upad obravnave KD groženj je posledica novele
Kazenskega zakonika [KZ-1B], ki določa, da se pregon osnovne oblike kaznivega dejanja
preganja na zasebno tožbo. Policisti so obravnavali 4 (1) povzročitve splošne nevarnosti z
nastavitvijo pirotehničnih eksplozivnih teles na različnih objektih. V večini primerov je vzrok
kaznivega dejanja dolžniško-upniško razmerje. Pri obravnavi KD izsiljevanja smo zaznali 2 (0)
izvršitveni obliki z elementi organizirane kriminalitete. Izvedenih je bilo 69 (305) varnostnih
preverjanj za državljane iz držav visokega varnostnega tveganja, pri 27 (73) osebah je bilo
ocenjeno, da obstajajo varnostni zadržki za pridobitev ustreznega vizuma.
Policisti so obravnavali povečano število KD prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja
države, in sicer 69 (30). Povečanje pripisujemo predvsem ekonomskim in političnim razmeram v
nekaterih državah, uspešnemu sodelovanju z varnostnimi organi sosednjih držav in več
končanim preiskavam kriminalnih združb, ki so na nezakonit način spravljale tuje državljane v
različne države Evropske unije. Ugotavlja se povečana kriminaliteta tujcev, predvsem na
avtocestah.
Obravnavali smo 175 (201) kaznivih dejanj ponarejanja denarja, ponaredke pa so unovčevali
predvsem tujci.
Na podlagi razpisov za iskanje je bilo prijetih 24 (26) oseb, prav tako je bilo obravnavanih 61
(77) pogrešanih oseb, pri čemer še vedno ostaja ena pogrešana oseba iz leta 2012.
Na področju kriminalistične obveščevalne dejavnosti je bilo v letu 2013 napisanih 2.345
(2.562) operativnih informacij, kar je 8,5 % manj.
Na področju računalniške kriminalitete je bilo najpogostejše KD napad na informacijski
sistem. Obravnavanih je bilo 59 (20) KD, vendar v to delovno področje spadajo tudi vse druge
oblike, kjer je informacijski sistem orodje za izvrševanje kaznivega dejanja.
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2.1.2

Vzdrževanje javnega reda ter zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja

Delo policijske uprave pri vzdrževanju javnega reda in zagotavljanju splošne varnosti ljudi in
premoženja je bilo usmerjeno v pravočasno in celovito načrtovanje nalog ter njihovo izvedbo, s
čimer smo zagotavljali stabilne varnostne razmere na tem področju.
Kršitve javnega reda na javnih krajih, športnih prireditvah in v gostinskih lokalih ter zlasti
vzdrževanje javnega reda na neprijavljenih javnih shodih, ki so se v letu 2013 nadaljevali z
manjšo intenziteto nasilja, so pogojevale ukrepanje več policistov in posledično izvajanje
dodatnih ukrepov, tudi s povečanim številom policistov, za zagotavljanje stabilnih varnostnih
razmer ob podobnih pričakovanih dogodkih. K zagotavljanju stabilnih varnostnih razmer pa so
prispevali tudi varnostni sosveti, delujoči v občinah in drugih oblikah lokalne organiziranosti,
katerih člani so predstavniki območnih policijskih enot.
Pri izvajanju policijskih postopkov smo si vseskozi prizadevali za krepitev varovanja temeljnih
človekovih pravic in svoboščin, zlasti pri odvzemu prostosti in uporabi prisilnih sredstev.
Obravnavali smo 7.408 (8.388) kršitev predpisov o javnem redu ali 11,6 % manj kakor v letu
2012. Kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru je bilo 3.923 (4.288) ali 8,5 % manj, kršitev
drugih predpisov o javnem redu pa 3.485 (4.100) ali 15,0 % manj.
V zasebnem prostoru oziroma zaradi preprečevanja nasilja v družini smo obravnavali 567 (593)
prekrškov, kar je 4,4 % manj in 271 (299) ali 9,4 % manj KD. Vzrok za zmanjšanje obravnave
prekrškov tudi KD s področja nasilja v družini je mogoče iskati v večletni celoviti obravnavi te
problematike, ki zajema tudi preventivno učinkovanje na potencialne storilce obravnavanih
dejanj in zato manj nasilja, to pa je tudi končni cilj obravnave navedene problematike. Izrekli
smo 240 (240) ukrepov prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi. Stanje javne
varnosti pri obvladovanju kršitev nestrpnosti do drugačnih po osebnem prepričanju ali etičnem
izvoru je primerljivo z letom 2012, in sicer smo obravnavali 12 (11) tovrstnih kršitev.
Policisti so opravljali naloge javne varnosti na 795 (676) prijavljenih javnih zbiranjih, od tega je
bilo 744 (637) javnih prireditev in 51 (39) javnih (protestnih) shodov.
V letu 2013, predvsem januarja in februarja, so se nadaljevali protestni shodi, vendar z manjšo
intenziteto nasilja. Večina jih je potekala brez kršitev oziroma s posamično kršitvijo, izpostaviti
velja le protestni shod pod imenom »Gremo gor«, ki je bil 4. 2. 2013 na Mestni občini Maribor.
Na shodu je bilo obravnavanih 46 kršiteljev zaradi kršitev Zakona o varstvu javnega reda in mira
22/1 in 22/3 [neupoštevanje ukaza policista in zadrževanje brez razloga v zgradbi državnega
organa in nezapustitev potem, ko je bil k temu pozvan].
Med varnostno najzahtevnejšimi javnimi prireditvami so bile v spomladanskem delu nogometne
tekme Nogometnega kluba Maribor, predvsem z NK Olimpijo, v poletnem in jesenskem delu pa
tekme NK Maribor v kvalifikacijah za Ligo prvakov in Ligo Evropa ter nato v Ligi Evropa [tekme z
Apoel FC, FC Viktoria Plzen, FC Rubin Kazan, SV Zulte Waregem in Wigan Athletic FC] in
prvenstvene tekme z NK Olimpija ter kvalifikacijska nogometna tekma med reprezentancama
Slovenije in Norveške.
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Navijaška skupina Viole še vedno predstavlja varnostno tveganje, zlasti ob prihodu gostujočih
navijaških skupin v mesto Maribor in okolico. Omeniti velja tudi zahtevnost t. i. pripravljalnega
obdobja od junija do julija, ko je bilo na območju PU Maribor na pripravah več tujih nogometnih
klubov, ki so takrat odigrali tudi več tekem [zaprtih in odprtih]. Zaradi teh tekem so se pojavile
tudi druge navijaške skupine [Grobarji, Bad blue boys, Green Dragons, Torcida], ki so
predstavljale dodatno varnostno tveganje.
Zakon o nalogah in pooblastilih policije [v nadaljevanju: ZNPPol] je uzakonil novo pooblastilo
»prepoved udeležbe na športnih prireditvah«, ki se uporablja od 4. 5. 2013. Do konca leta 2013
so policisti PU Maribor izrekli ta ukrep 5 osebam, in sicer 4 na nogometnih tekmah NK Maribor
in 1 na nogometni tekmi slovenske reprezentance. Sodišče je 4 ukrepe potrdilo in 1 razveljavilo
zaradi pomanjkanja dokazov.
K zagotavljanju stabilnih varnostnih razmer ob varovanju športnih prireditev je nedvomno
prispeval tudi projekt »spotterstva« in konstruktivno sodelovanje vodstva NK Maribor s
predstavniki policije.
Obravnavali smo 206 (245) ali 15,9 % manj kršitev Zakona o orožju. Zaseženih je bilo 188 (251)
kosov hladnega orožja, 12 (17) kosov plinskega orožja, 19 (12) pištol in 10 (14) pušk. Upravnim
enotam smo poslali 11 (20) pobud za uvedbo upravnega postopka za odvzem orožja in streliva.
Kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami smo obravnavali 549 (454) ali
20,9 % več kakor v 2012. Večjo uspešnost pri odkrivanju prekrškov pripisujemo dejstvu, da je
bilo v letu 2013 v policijskih enotah v zvezi s to problematiko narejenega veliko več kot v letu
2012, ko je bilo stanje kar za 16,1 % slabše kot leto prej. Odrejenih je bilo 170 (96) ali 77,1 %
več strokovnih pregledov zaradi prepovedanih drog.
Ob koncu šolskega leta smo poostreno nadzirali javni red v parkih in na drugih krajih, ki so
izpostavljeni mladoletniškemu vandalizmu in medvrstniškemu nasilju.
Samostojno in v sodelovanju z Inšpektoratom Republike Slovenije za notranje zadeve smo
opravljali nadzor nad zasebnimi varnostnimi službami in ugotovili 77 (23) kršitev Zakona o
zasebnem varovanju. Nadzori so bili usmerjeni predvsem v zasebne varnostne storitve v
lokalih, pri čemer smo ugotavljali kršitve v zvezi z obveznim organiziranjem varovanja na javnih
prireditvah. Hujših kršitev nismo zaznali. Na ugodno stanje je vplivalo delo policije z rednimi
poostrenimi nadzori in doslednim ukrepanjem zoper kršitelje.
Na Pohorju so bili opravljeni 3 (4) poostreni nadzori varstva okolja, ugotavljali smo kršitve
voznikov motornih sani in motornih koles.
V 81 (65) primerih smo pomagali državnim organom, gospodarskim družbam in zavodom ter
drugim organizacijam in posameznikom z javnimi pooblastili pri zagotovitvi varnosti pri
opravljanju nalog iz njihovega delovnega področja. Največ pomoči – asistenc je bilo pri delu
zdravstvenih ustanov, in sicer 52 (47). Obravnavali smo tudi številne delovne nezgode in druge
dogodke.
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2.1.3

Zagotavljanje varnosti cestnega prometa

Opravili smo številne poostrene nadzore prometa, ki so bili medijsko dobro podprti. Usmerjeni
so bili v tiste dejavnike, ki so po ugotovitvah periodičnih analiz najbolj vplivali na prometno
varnost. Večina teh nadzorov je bila usklajena z Upravo uniformirane policije Generalne
policijske uprave [v nadaljevanju: UUP GPU], nekateri pa tudi z nadzori v evropskem prostoru in
sosednjima državama Avstrijo in Hrvaško.
V letu 2013 je bila prometna varnost ugodna in podobna kot v letu 2012. Obravnavali smo
42.705 (41.163) ali 3,7 % več kršitev predpisov s področja cestnega prometa. Stanje prometne
varnosti kaže, da udeleženci cestnega prometa še vedno v veliki meri kršijo cestnoprometne
predpise, zagotovo pa je na število ugotovljenih kršitev vplival podoben obseg nadzora kot v
letu 2012. Obravnavali smo 3.718 (4.278) ali 13,1 % manj prometnih nesreč, v katerih je bilo
udeleženih 6.833 (7.873) ali 13,2 % manj oseb kot v letu 2012. V prometnih nesrečah je 16 (15)
oseb umrlo, 92 (107) ali 14,0 % manj je bilo hudo telesno poškodovanih, 1.816 (1.856) ali 2,2 %
manj pa lahko telesno poškodovanih. Neprilagojena hitrost in s tem povezani vzroki, kot so
nepravilna stran in smer vožnje ter neupoštevanje prednosti, so še vedno zelo pogosti, saj je
zaradi njih umrla večina udeležencev cestnega prometa.
Alkohol kot eden ključnih sekundarnih vzrokov za prometne nesreče je kljub temu, da smo
preizkus alkoholiziranosti z alkotesti odredili v 76.989 (68.996) ali 11,6 % več primerih in
ugotovili 2.407 (2.249) ali 7,0 % več pozitivnih preizkusov, še vedno zelo prisoten. Delež
alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč se je v letu 2013 povečal in je v obravnavanem
obdobju znašal 10,1 % (9,8 %).
Na podlagi 24. člena Zakona o pravilih cestnega prometa [v nadaljevanju: ZPrCP] smo pridržali
72 (464) ali 84,5 % manj kršiteljev, na podlagi Zakona o prekrških [v nadaljevanju: ZP-1] pa 5
(2) kršiteljev. Na podlagi določb ZPrCP in ZP-1 smo kršiteljem zasegli tudi 442 (589) ali 25,0 %
manj različnih motornih vozil. Razlog za zmanjšanje števila pridržanih in zaseženih vozil je v
spremembi prometne zakonodaje [predvsem določb ZPrCP, ki so začele veljati od 28. 8. 2012].
Za stalen nadzor cestnega prometa na dvanajstih najbolj kritičnih odsekih cest, ki izstopajo
zaradi hitrosti [ter s hitrostjo povezanimi vzroki], smo tudi v letu 2013 opravljali vsakodnevni
nadzor cestnega prometa, kar je zagotovo vplivalo na ohranitev ugodnega stanja prometne
varnosti na izpostavljenih kritičnih odsekih in na celotnem območju PU Maribor.
Nadzirali smo tudi vozila in voznike, ki za vožnjo potrebujejo posebna znanja [vozila šol vožnje,
taksiji, avtobusi, tovorna vozila, vozila za prevoz otrok in vozila za prevoz nevarnega blaga].
Cestni promet smo urejali tam, kjer obstoječa prometna ureditev, za katero so sicer pristojni
upravljavci cest, ni zagotavljala ustrezne varnosti. Fizično smo urejali promet na cestah in
križiščih ob večjih zgostitvah prometa, ob prireditvah na cesti in drugih dogodkih, ki so zahtevali
začasno spremembo prometne ureditve. Pretočnost prometa je bila v teh primerih odvisna
predvsem od prepustnosti cest, manj pa od prizadevanj policistov. Zaradi pogostejših in daljših
zimskih razmer na cestah v zimski sezoni 2012/2013 smo v prvih mesecih 2013 v bistveno
večjem obsegu nadzirali in urejali cestni promet, predvsem tovorna vozila na avtocestah [na
mestih izločanja]. Zelo aktivni smo bili pri urejanju in nadzoru cestnega prometa tudi v poletni
turistični sezoni. V tem obdobju so bili na območju PU Maribor ob koncu tedna [predvsem ob
sobotah] velik problem zastoji na avtocesti A4 [pred razcepom Draženci] in na glavni cesti št. 9
od Draženc do Gruškovja ter gostejši promet na vzporednih cestah.
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Sodelovali smo pri varovanju večjega števila izrednih prevozov in športnih prireditev na cesti
[kolesarske dirke, kolesarski maratoni itd.] ter v postopkih odločanja v upravnih enotah pri
izdajanju odločb organizatorjem športnih prireditev, pred tem pa smo pri zahtevnejših
prireditvah opravili tudi predhodne terenske oglede in določili oblike varovanj.

2.1.4

Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih

Problematika nedovoljenih prehodov zunanje meje se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšala.
Leta 2013 je bilo prijetih in obravnavanih 95 (156) oseb, ki so na nedovoljen način prestopile
zunanjo mejo, kar je za 39,1 % manj kot v letu 2012. Največ oseb so obravnavali policisti PP
Gorišnica 22 (62) in PP Ormož 22 (52), sledijo Policijska postaja za izravnalne ukrepe Maribor
[v nadaljevanju: PPIU Maribor] 20 (21), PP Podlehnik 11 (15), PP Slovenska Bistrica 11 (1) in
PP Maribor II 7 (2).
Prav tako smo v letu 2013 na mejnih prehodih v 7 (9) primerih odkrili 35 (32) oseb, ki so se
poskušale izmakniti mejni kontroli tako, da so bile skrite v nakladalnem delu tovornega vozila.
Po državljanstvu je takih največ Afganistancev, kot prevozniki pa se pojavljajo državljani Srbije
in Turčije.
Na podlagi sporazumov smo tujim varnostnim organom vrnili 109 (163) oseb: hrvaškim
varnostnim organom smo vrnili 77 (156) oseb, avstrijskim 8 (5) oseb, italijanskim 2 (2) osebi in
madžarskim varnostnim organom 22 (0) oseb.
Od tujih varnostnih organov smo sprejeli 10 (17) oseb: od hrvaških 8 (9) in od avstrijskih 2 (8)
osebi. Pri obravnavi 95 oseb, ki so na nedovoljen način prestopile zunanjo mejo, in v primerjavi
z deležem vrnjenih tujcev od tujih varnostnih organov ali sosednjih PU, ki so nedovoljeno
prestopili zunanjo mejo na območju PU Maribor, ugotavljamo, da je filtracija 90,0 % (96,0 %).
Čez mejne prehode je v letu 2013 potovalo 11.380.641 (10.805.873) potnikov ali 5,3 % več kot
leta 2012. Promet potnikov na Letališču Edvarda Rusjana Maribor je leta 2013 znašal 7.392
(3.619) potnikov in se je povečal za 104,3 %.
Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop so policisti na mejnih prehodih zavrnili 1.046 (1.543)
tujcev ali za 32,2 % manj kot v letu 2012. Med zavrnjenimi je največ državljanov Hrvaške,
Bosne in Hercegovine, Srbije, Albanije, Makedonije in Turčije. Največ zavrnitev vstopa je bilo na
PMP Gruškovje. Razlog za upad zavrnitev je mogoče iskati v pristopu Hrvaške k EU s
1. 7. 2013, saj se je po tem obdobju občutno zmanjšalo število zavrnitev državljanov Hrvaške, ki
so bili po številu zavrnitev v preteklih letih na prvem mestu. Prav tako je manj zavrnitev
državljanov Srbije, ki so bili v preteklem letu, zlasti v prvem polletju, najpogosteje na mejnem
prehodu zavrnjeni zaradi neveljavne listine [prenehanje veljavnosti potnih listin pri državljanih
Srbije, Makedonije in Albanije – te države so začele izdajati nove biometrične potne listine].
Povečalo se je število zavrnitev državljanov Albanije [93,1 % več] in Makedonije [porast za
31,2 %]. Pri državljanih Albanije in Makedonije je najpogostejši razlog za zavrnitev zadetek v
šengenskem informacijskem sistemu in nezadostna finančna sredstva.
V letu 2013 je bilo obravnavanih 208 (129) zlorab listin ali za 61,2 % več kot v enakem obdobju
leta 2012, od tega največ ponarejenih in prenarejenih registrskih tablic (141), vozniških
dovoljenj (31), žigov mejne kontrole (18), osebnih izkaznic (10), potnih listin (5) itd. Največ
12

ponarejenih oziroma prenarejenih listin so odkrili policisti na PMP Gruškovje 165 (112), in sicer
kar 79,3 % vseh listin, odkritih na območju PU Maribor. V letu 2013 se je število odkritih zlorab
listin povečalo na račun odkritih zlorab registrskih tablic pri voznikih tovornih vozil iz Srbije in
Bosne in Hercegovine ter pri voznikih osebnih vozil, registriranih na Češkem.
Na mejnih prehodih je bilo obravnavanih 118 (141) kršitev Zakona o orožju, kar je za 16,3 %
manj kot leta 2012. Razlog za zmanjšanje ukrepov na tem področju je mogoče iskati v
premajhnem številu ciljnih mejnih kontrol s poudarkom na profiliranju potnikov in mejni kontroli v
drugi vrsti.
Prepovedano drogo, obravnavano kot prekršek, so policisti na mejnih prehodih zasegli v 52 (17)
primerih. Kot KD so 3 (6) primere obravnavali na PMP Gruškovje.
Policisti so na mejnih prehodih zasegli 11 (26) vozil. Število zaseženih vozil upada že drugo leto
zapored. Na PMP Gruškovje je bilo zaseženih 10 (26) vozil, na PMP Zavrč 1 (0) vozilo.
Zmanjšanje števila zaseženih vozil kaže na zajezitev tovrstne problematike glede na to, da se je
v zadnjih letih tovrstna problematika stopnjevala. Med zaseženimi vozili je vedno manj tako
imenovanih »dobrovernih kupcev«, ki so brez svoje vednosti kupili rabljeno vozilo, to pa je bilo
pred tem ukradeno in številke na vozilu prenarejene.
V letu 2013 na PU Maribor nismo izdali nobenega vizuma 0 (2).
V letu 2013 smo obravnavali 163 (455) nedovoljenih vstopov na notranji meji ali za 64,2 %
manj. Največ tovrstnih prekrškov sta obravnavali PMP Gruškovje 96 (373) in PPIU Maribor 39
(55). Razlog za upad je mogoče iskati v pristopu Hrvaške k EU, saj se je po tem obdobju
občutno zmanjšalo število najpogosteje ugotovljenih kršitev državljanov Srbije in Makedonije, ki
so bili v letu 2012, zlasti v prvem polletju, najpogosteje obravnavani kot kršitelji zaradi
neveljavne listine. Razlogi za upad so enaki kakor pri zavrnitvah. Velika večina nedovoljenih
prestopov je bila ugotovljena na relacijah Šentilj–Gruškovje in Madžarska–Italija. Po
državljanstvu je bilo največ obravnavanih državljanov Bosne in Hercegovine, Turčije, Kosova in
Makedonije.
Policisti so ugotovili 1.504 (2.190) kršitve ZTuj-2, kar je glede na leto 2012 31,3 % manj. Manjše
število ugotovljenih kršitev je mogoče pripisati vstopu Hrvaške v EU in enakim razlogom kakor
pri zavrnitvah.
PP so ugotovile in obravnavale 744 (1.081) ali 31,2 % manj kršitev nedovoljenega prebivanja
tujcev, ki se nanaša na bivanje v RS in šengenskem prostoru ter 55 (76) ali 27,6 % manj kršitev
nezakonitega prebivanja tujcev v Sloveniji. Največ kršitev nezakonitega prebivanja v Sloveniji
so obravnavale PPIU Maribor 19 (32), PP Rače 9 (6), PP Maribor I in PP Maribor II 7 (8) in PP
Ptuj 5 (8). Največ kršitev je bilo ugotovljenih pri državljanih Kosova, sledijo državljani
Makedonije, Srbije in Bosne in Hercegovine. Zaradi ugotovljenega nezakonitega prebivanja v
Sloveniji so enote v FIO vnesle 104 odločbe o vrnitvi z rokom in 19 odločb o vrnitvi brez roka.
Največ odločb je bilo izdanih državljanom Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Hrvaške in
Kosova.
Policijska uprava Maribor je na prošnjo tujcev izdala 7 (22) odločb, s katerimi je odločila o
vlogah za dovolitev zadrževanja v Sloveniji.
Mejnih incidentov v letu 2013 nismo obravnavali.
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2.1.5

Varovanje oseb in objektov

Naloge varovanja določenih oseb in objektov je vodila in usklajevala strokovna služba Centra za
varnost in zaščito Uprave za policijske specialnosti Generalne policijske uprave.
Večjih in zahtevnejših nalog na tem področju v letu 2013 nismo opravljali.

2.2

DRUGE DEJAVNOSTI

2.2.1

V skupnost usmerjeno policijsko delo

Pred vstopom Hrvaške v EU smo sodelovali na okrogli mizi, ki jo je organizirala občina Zavrč,
kjer smo prisotnim skupaj s predstavniki CU Maribor predstavili režim prehajanja državne meje
po vstopu Hrvaške v EU.
3

Izvedli smo 2.379 (2.195) ali 8,4 % več preventivnih dejavnosti kot v primerjalnem obdobju.
Uporabljali smo različne, kataloške metode dela, in sicer je bilo takih dejavnosti 2.219 (2.067),
največ na področju varnosti cestnega prometa 865 (826), javnega reda in miru 725 (656),
kriminalitete 418 (438), najmanj pa na področju državne meje in tujcev 211 (147). Največ
pozornosti bilo je namenjene cilju, da se preventivne dejavnosti usmerjajo v razreševanje
problemov v zvezi z varnostjo. Iskali smo inovativne in konkretne rešitve pri opravljanju in
načrtovanju nalog vseh policistov, predvsem pa vodij policijskih okolišev.
Za ozaveščanje javnosti je bilo izvedenih 39 (11) predavanj in usposabljanj na temo nasilja,
uporabe prepovedanih drog in računalniške kriminalitete s poudarkom na varni uporabi
interneta.
V aprilu, maju in juniju 2013 smo v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu MOM, Varnostnim sosvetom MOM, Upravo za zaščito in reševanje, CU Maribor,
Slovensko vojsko, prostovoljnimi in poklicnimi gasilci, Službo nujne medicinske pomoči,
občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter osnovnimi šolami izvedli 7
predtekmovanj in finale 8. troške varnostne olimpijade na celotnem območju PU Maribor in PU
Koper. V šestih predtekmovanjih je znanje o varnosti in samozaščitnem ravnanju dokazovalo
1.130 otrok iz vseh osnovnih šol PU Maribor, tem pa se je v sedmem predtekmovanju pridružilo
še 210 otrok z območja Policijske uprave Koper. Najuspešnejših 170 četrtošolcev se je 6. junija
2013 pomerilo v finalu v mariborski dvorani Tabor.
V sklopu otroške varnostne olimpijade smo izvedli tudi humanitarno akcijo »Štengijada«, drugo
odprto prvenstvo Policijske uprave Maribor, tek trojk na mariborsko Kalvarijo, ki je bila
31. maja 2013. Tekmovalo je 19 ekip, partnerjev otroške varnostne olimpijade, sestavljenih iz
predstavnikov obeh spolov. Zbrani prispevki so bili, po finalu 8. otroške varnostne olimpijade,
predani Lii Gajšek, hčeri delavca Policije, ki okreva po operativnih posegih zaradi cistične
fibroze.

3

Ena preventivna aktivnost lahko zajema več delovnih področij.
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Z vsemi območnimi enotami na PU smo vodili in koordinirali več manjših in večjih preventivnih
projektov.
Čez vse leto pa smo uspešno vodili tudi stalne projekte Policist Leon, Otrok, Policist za en dan,
Varno na poti v šolo, Ne pozabite na varnost in Prijazen mejni policist.

2.2.2

Operativno-komunikacijska dejavnost

Na interventno številko 113 smo sprejeli 75.560 (81.981) ali 7,8 % manj klicev klicateljev, ki so
želeli pomoč policije, kot leta 2012. Nujnih interventnih klicev je bilo 1.240 (1.320) ali 6,1 % manj
kot leta 2012. Na kraj 32.647 (34.001) interventnih dogodkov je bilo napotenih 36.456 (36.483)
policijskih patrulj ali v povprečju 1,1 patrulja na posamezni dogodek, kar je enako kot leto prej.
Iz navedenega izhaja, da se je na območju PU Maribor število varnostnih dogodkov v letu 2013
rahlo zmanjšalo, izboljšala pa se je selektivnost klicev in povečala zahtevnost obravnave
posameznih dogodkov. V dnevniku dogodkov Operativno-komunikacijskega centra PU Maribor
[v nadaljevanju: OKC] je bilo zabeleženih 86.437 (92.617) zapisov ali 6,7 % manj kot v letu
2012.
Povprečni reakcijski čas PU Maribor, to je čas od klica na interventno številko 113 do prihoda
prvih policistov na kraj interventnega dogodka, je bil za interventne dogodke 20 minut in 48
sekund (20 minut in 14 sekund), kar je za 34 sekund slabše kot v letu 2012. Za nujne
interventne dogodke pa je bil reakcijski čas 12 minut in 54 sekund (12 minut in 17 sekund), kar
je za 37 sekund slabše kot v letu 2012. Obravnavi nujnih interventnih klicev smo dajali poseben
poudarek in to je prav gotovo pripomoglo k temu, da smo se učinkovito odzivali na nujne
interventne dogodke.
V 628 (614) primerih je OKC po sprožitvi signalnovarnostih naprav na kraj varovanih objektov
poslal policijske patrulje. V 37 (40) primerih je OKC organiziral širšo blokado območja PU. V 11
(10) blokadah so bili domnevni storilci uspešno prijeti.
OKC je v okviru svojih nalog 16.165-krat (15.909) opravil obveščanje drugih služb v povezavi z
interventnimi dogodki. Predstojnike je obveščal 342-krat (409), dežurne policijskih postaj 4.099krat (1.785), preiskovalne sodnike 2.406-krat (2.442), državne tožilce 2.582-krat (2.610),
regijske centre za obveščanje 1.655-krat (1.415), vzdrževalce cest 1.335-krat (1.559), vlečne
službe 406-krat (560), druge organe in organizacije 3.340-krat (5.129).
Obveščanje je v letu 2013 potekalo v skladu s Pravili o obveščanju in poročanju v policiji, ki
določajo bistveno spremenjen način ustnega in pisnega obveščanja na vseh ravneh. Na podlagi
zaznanih manjših pomanjkljivosti pri posredovanju informacij smo temu segmentu namenili več
pozornosti, da bi jih odpravili in povečali kvaliteto posredovanih informacij. Še vedno pa so bili
primeri nepravočasnega obveščanja interventnih patrulj s kraja dogodkov.

2.2.3

Forenzična in kriminalističnotehnična dejavnost

Leta 2013 je bilo opravljenih 3.138 (3.373) ogledov krajev KD in dogodkov, kjer je bilo najdenih
in zavarovanih 3.672 (3.391) sledi.

15

Izdelanih je bilo 336 (275) poročil o preiskavi odtisov obuval, sledijo daktiloskopska poročila 255
(217), poročila o pregledu označb na vozilih 36 (44) in poročila o pregledu orožja 47 (31).
Obravnavanih je bilo 575 (483) zadev o prepovedanih drogah in izvedenih trikrat toliko
preliminarnih testiranj neznanih snovi (droge). V preiskavo na Nacionalni forenzični laboratorij [v
nadaljevanju: NFL] je bilo odstopljenih 435 (483) zadev. V poročilih NFL je vedno več
identifikacij, kar je posledica večanja baze DNK podatkov in povečanja zmogljivosti biološkega
laboratorija. Največjo težo pri vrednotenju kriminalističnotehničnih opravil imajo identificirane
sledi, ki jih je bilo 193 (219). Daktiloskopsko je bilo obdelanih 278 (364) oseb, brise ustne
sluznice pa smo odvzeli 219 (265) osebam.
Delavci oddelka za računalniško kriminaliteto so preiskali 733 (699) elektronskih naprav. Na
preiskavo iz leta 2013 še čaka 78 elektronskih naprav.

2.2.4

Analitska dejavnost

Izdelovali smo mesečne analize na različnih področjih policijskega dela, namenjene vodstvom
policijskih enot pri načrtovanju operativnih nalog. Izdelali smo vsebinski analizi policijskih
pridržanj ter polletno in letno poročilo o problematiki orožja. V marcu smo izdelali analizo
varovanj javnih prireditev v nočnih lokalih, na podlagi katere je nato GPU izdelala skupno
analizo za območje države. Na enak način smo izdelali analizo dela vodnikov službenih psov in
enote konjenikov. V juniju smo izdelali analizo učinkovitosti zaračunavanja stroškov dela policije
na javnih prireditvah v odnosu do racionalizacije dela policije in reda na prireditvah ter analizo
prekrškov in ukrepov policije na javnih zbiranjih v letu 2012. Ob koncu leta 2013 smo izdelali
analizo z naslovom Problematika obstoja konjeniške enote na PU Maribor ter analizo
učinkovitosti izvajanja ukrepov prepovedi udeležbe na športnih prireditvah in prekinitve
potovanja. V avgustu smo izdelali analizo izvedbe varovanja nogometne tekme med GNK
Dinamom in NK Olimpijo.
V sklopu tujske problematike smo izdelali analizo nezakonitega bivanja in nedovoljenih
prehodov notranje meje ter analizo nedovoljenega vračanja.
Izdelane so bile analize problematike alkohola in hitrosti v cestnem prometu, mesečne analize
efektivne uporabe merilnikov hitrosti, mesečne analize stanja varnosti cestnega prometa in
doseganja ciljev na področju cestnega prometa ter analiza prometne varnosti in policijskih
ukrepov na kritičnih odsekih cest.
Na področju analitske dejavnosti je Oddelek za kriminalistično obveščevalno dejavnost izdelal 41
telefonskih analiz, 29 poročil s statističnimi podatki, 13 povezav med osebami, 10 operativnih
analiz, 19 celovitih operativno-analitičnih informacij, v treh primerih analiziral promet
transakcijskih računov, 13 analiz vlomov, drznih tatvin na bencinskih servisih in vlomov z
lomljenjem cilindrične ključavnice. Navedenih podatkov ni mogoče primerjati z letom 2012, ker se
takrat še niso vodili v opisani obliki.
Mesečno se izdelujejo analize zgostitve premoženjskih deliktov na območju mesta Maribor kot
napotilo vodjem organizacijskih enot pri načrtovanju in izvajanju nadzora območja, analize
izpisov telefonskih klicev, analitiki pa se vključujejo v vse preiskave, kjer se za to pojavi
operativna potreba. Poseben poudarek je na izdelavi mesečnih poročil, ki se nanašajo na
izvajanje kriminalistične obveščevalne dejavnosti in vnosu operativnih informacij.
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Mesečno smo izdelovali pregled statističnih podatkov za ugotavljanje varnostnih razmer na
vseh področjih dela za območje PU Maribor.

2.2.5

Nadzorna dejavnost

Izvedli smo 30 (28) nadzorov, od tega 4 (3) splošne, 22 (24) strokovnih nadzorov in 4 (1)
ponovne nadzore. Strokovne nadzore smo opravili na različnih področjih, največ na področju
pooblastil, varovanja državne meje in izvajanja predpisov o tujcih ter prekrškovnih postopkov. V
nadzorih so bile ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti predvsem na področju prekrškovnih
postopkov, zaradi česar je bil v treh primerih odrejen ponovni nadzor. Pri ugotovljenih
pomanjkljivosti in nepravilnosti smo vodstvom policijskih postaj odredili konkretne ukrepe za
odpravo le-teh. Opravljenih je bilo 23 (3) nadzorov nad delom delavcev. Nad delom
notranjeorganizacijskih enot [v nadaljevanju: NOE] PU Maribor so bili opravljeni 4 (0) strokovni
nadzori ter 2 (4) nadzora nad delom delavcev med turistično sezono.

2.2.6

Spremljanje izvajanja policijskih pooblastil in ogrožanja policistov

Prisilna sredstva smo uporabili zoper 523 (833) oseb, kar je 37,2 % manj kot preteklo leto.
Uporabljenih je bilo 1.174 (1.649) ali 28,8 % manj prisilnih sredstev. Zoper posameznike smo v
skladu z načeli postopnosti in sorazmernosti uporabili najmilejši prisilni sredstvi – sredstva za
vklepanje in vezanje ter fizično silo. Strelno orožje kot prisilno sredstvo ni bilo uporabljeno.
Predstojniki so v 1.637 (1.586) primerih uporabo prisilnih sredstev ocenili kot zakonito in
strokovno ter 4 (12) primerih kot nestrokovno in zakonito. Zaradi uporabe prisilnih sredstev smo
prejeli 9 (9) pritožb, od katerih jih je bilo 7 obravnavanih na seji senata, ter vseh 7 neutemeljenih
in 2 v pomiritvenem postopku, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je bilo ravnanje policistov
skladno s predpisi.
Na podlagi drugega odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku je bilo pridržanih 399
(557) oseb, in sicer do 6 ur 185 (283) in do 48 ur 214 (274) oseb.
Zaradi napadov na policiste je PU obravnavala 28 (63) KD napadov na policiste ali za 55,6 %
manj, napadenih je bilo 38 (156) policistov ali za 75,6 % manj. Padec je razumljiv, saj smo v letu
zaradi protestnih shodov zabeležili veliko povečanje napadov na policiste.
Delovna skupina za obravnavanje groženj delavcem PU Maribor je v letu 2013 obravnavala 8
(7) primerov ogrožanj delavcev policije, vse stopnje ogroženosti pa so bile ocenjene kot nizke.

2.2.7

Reševanje pritožb

V letu 2013 je zaznati občuten upad podanih pritožb zoper postopek policistov. Razloge je
mogoče iskati v sprejetju nove zakonodaje na tem področju s sprejetjem ZNPPol, ki je v
posameznih segmentih spremenil pritožbeni postopek.
Zoper postopke policistov smo prejeli 80 (121) pritožb ali 33,9 % manj kot v letu 2012.
Zaključeno je bilo 74 (113) postopkov, šest (8) pritožbenih postopkov še poteka.
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Pri vodji organizacijske enote je bilo obravnavanih 32 (48) pritožb ali 33,3 % manj kot v letu
2012. Uspešno zaključenih postopkov pri vodji organizacijske enote po petem odstavku 150.
člena ZNPPol je bilo 11 (21), neuspešno po tretjem odstavku 148. člena ZNPPol pa 11 (27)
postopkov. V 7 primerih je Sektor za pritožbe zoper policijo v Direktoratu za policijo in druge
varnostne naloge Ministrstva za notranje zadeve na podlagi drugega odstavka 152. člena
ZNPPol zaključil postopek brez neposredne obravnave na senatu. Po drugem odstavku 150.
člena ZNPPol, ko se pritožnik ni odzval vabilu oziroma ni sporočil, da želi nadaljevati postopek,
so bili zaključeni 3 postopki.
Vodje organizacijskih enot so pri preverjanju in obravnavi pritožb v 4 (6) primerih ugotovili, da je
bilo ravnanje policistov neskladno s predpisi.
Na sejah senata za pritožbe je bilo obravnavanih 17 (42) pritožb ali 59,5 % manj kot leta 2012.
Neposredno je bilo na senatu na podlagi četrtega odstavka 148. člena ZNPPol obravnavanih 6
(15) pritožb, od tega je bila ena (3) pritožba utemeljena.
Pritožbeni postopek brez obravnave je bil zaključen v 36 (50) primerih, od tega v 19 (8) primerih
ni bilo pogojev za obravnavo po 7. členu 146. člena ZNPPol in v 17 (42) primerih na podlagi
prvega odstavka 154. člena ZNPPol.
Po posameznih delovnih področjih je bilo največ pritožb, ki so se nanašale na postopke v
cestnem prometu, sledita javni red in mir ter kriminaliteta. Število pritožb na področju državne
meje in tujcev je primerljivo tistemu v letu 2012.

2.2.8

Notranje preiskave

Posebnemu oddelku Specializiranega državnega tožilstva smo v nadaljnjo obravnavo odstopili
35 (58) prijav KD, katerih storitve je bilo osumljenih 49 (67) uradnih oseb v policiji. Pri 7 (18) KD,
za katere je bilo osumljenih 8 (16) uradnih oseb, zaposlenih v policiji, smo razloge za sum
potrdili in KD evidentirali v evidenci KD. 28 (40) prijav KD, katerih storitve je bilo osumljenih 33
(51) uradnih oseb, smo Posebnemu oddelku odstopili brez evidentiranja, saj razlogov za sum
storitve kaznivega dejanja nismo potrdili. V dveh primerih so obravnavo KD neposredno prevzeli
policisti Posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva RS.
V letu 2013 je bilo zoper policiste zaradi suma storitve KD uvedenih 7 (5) ukrepov po
delovnopravni zakonodaji, od tega 1 (3) izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi in 3 (1) pisna
opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi na podlagi Zakona o delovnih razmerjih
ter 3 (1) disciplinski postopki na podlagi Zakona o javnih uslužbencih (ena lažja in dve težji
disciplinski kršitvi).

2.2.9

Informacijska in telekomunikacijska dejavnost

Redno smo izvajali strojna in programska vzdrževalna dela na informacijski in
telekomunikacijski opremi. Z lastnim znanjem smo razvili in udejanjili več aplikativnih zbirk v
okolju Lotus Notes, in sicer Pregled veljavnih pogodb, Pregled prisotnosti na vadbi praktičnega
postopka in samoobrambe, Forum vodij in Forum prekrškovnih organov. Uvedene rešitve so
namenjene logističnemu kot operativnem delu in predstavljajo zmanjšanje administrativnih
bremen.
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Izvajali smo tudi nadzor nad uporabniki informacijskih sistemov, urejali dostope do aplikativnih
rešitev, zbirk in podatkovnih baz v informacijsko-telekomunikacijskem sistemu policije ter
zagotavljali strokovno podporo in pomoč uporabnikom. Vzdrževali smo elektronske naprave, ki
služijo operativnemu delu in skrbeli za nemoteno delovanje radijskega sistema.
Na objektih policije smo opravili nadgradnjo videonadzornega in protivlomnega sistema oziroma
tehničnega varovanja in tako zagotovili pogoje za spremembo načina dela dežurne službe na
štirih policijskih postajah. Pri projektu skupne mejne kontrole s Hrvaško smo zagotovili tehnične
pogoje in nudili strokovno pomoč. Na večjih športnih prireditvah smo sodelovali pri varovanju z
upravljanjem videonadzornega sistema.

2.2.10 Kadrovske in organizacijske zadeve
V PU Maribor je bilo na dan 31. 12. 2013 zasedenih 1.019 (1.032) od 1.314 (1.321)
sistemiziranih delovnih mest policistov ali 77,6 % in 154 (154) od 179 sistemiziranih delovnih
mest drugih delavcev policije ali 86,0 %. Za sklenitev delovnega razmerja na MNZ, Sekretariat,
Urad za organizacijo in kadrovske zadeve [v nadaljevanju: UOK] nismo poslali predlogov (1). 24
(55) delavcem je delovno razmerje prenehalo, od tega 11 (34) zaradi upokojitve.
Za zagotovitev nemotenega dela in ustrezne organizacije smo spremljali kadrovsko stanje in z
odločbami na podlagi 67. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji napotili policiste v tiste
enote, v katerih je bila potrebna okrepitev zaradi povečane problematike [24 policistov]. Poleg
16 (17) policistov, ki so bili napoteni v Center za varovanje in zaščito, smo na PU Kranj začasno
napotili enega vodnika službenega psa. Z drugih PU je bilo z odločbo na podlagi 67. člena
Zakona o organiziranosti in delu v policiji na PU Maribor napotenih šest policistov.
Na šolanju za pridobitev poklica policist na Policijski akademiji v letu 2013 tako kot v letu 2012
ni bilo kandidatov.
Izplačanih je bilo 24.217 (33.531) nadur. Njihovo število se je torej glede na leto 2012 zmanjšalo
za 27,8 %, kar je posledica sprememb v organizaciji dela PU Maribor v letu 2013.
V invalidskem postopku pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje [v nadaljevanju:
ZPIZ] so bili obravnavani 3 (6) delavci. V tretjo kategorijo invalidnosti sta bila razvrščena 2 (4)
delavca.
V letu 2013 so bili javni uslužbenci PU Maribor cepljeni proti klopnemu meningoencefalitisu in
hepatitisu B. Cepljenja proti sezonski gripi v letu 2013 ni bilo zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev.
Opravljali so se obdobni preventivni zdravstveni pregledi javnih uslužbencev PU Maribor.
Pregledov se je udeležilo 697 javnih uslužbencev, 523 po pogodbi iz leta 2012 in 174 po
pogodbi iz leta 2013. Vsi pregledi so bili opravljeni v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca v
Mariboru. Zaradi pogostih bolniških odsotnosti, zdravstvenih omejitev za opravljanje dela ter
psihičnih in vedenjskih težav smo v Ambulanto medicine dela Ministrstva za notranje zadeve [v
nadaljevanju: MNZ] v Ljubljano napotili na drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled 5 (9)
javnih uslužbencev.
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V PU Maribor imamo zaposlenih 453 (91) javnih uslužbencev, ki sicer izpolnjujejo posebne
pogoje za delo, ki ga opravljajo, vendar z omejitvami. Najpogostejše omejitve se nanašajo na
predpisano korekcijo vida [354 javnih uslužbencev] in zaščito sluha pred hrupom [33 javnih
uslužbencev]. 38 (12) delavcev je opravilo ponovne kontrolne zdravstvene preglede v Ambulanti
medicine dela MNZ v Ljubljani. Ukrepi za varnost in zdravje pri delu so predlagani za 113 (74)
javnih uslužbencev, in sicer je največkrat predlagan ukrep izogibanje težjemu fizičnemu naporu
oziroma vadbi praktičnega postopka s samoobrambo. V 5 (3) primerih je bil predlagan ukrep
začasno deponiranje orožja na enoti, v 6 (4) primerih popolna abstinenca alkohola, v 7 (2)
primerih napotitev na delavnico za obvladovanje stresa in v 5 (0) primerih prepoved vožnje
službenih vozil.
Za dodelitev solidarnostne pomoči smo odstopili 13 (36) vlog, večino zaradi daljše odsotnosti
zaradi bolezni.
Zaradi kršitve delovne discipline ali delovnih obveznosti je bilo uvedenih 22 (7) disciplinskih
postopkov. Generalni direktor policije je na podlagi naših predlogov 6 (3) delavcem izdal pisno
opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Zoper 1 (3) delavca smo vložili predlog
za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Zaradi poškodb ali nastale škode na premoženju je vložilo odškodninske zahtevke 52 (55)
delavcev PU Maribor in 21 (14) drugih oseb.
4 (4) delavci so obvestili delodajalca, da nameravajo opravljati dopolnilno delo. V 3 (2) primerih
je bilo ocenjeno, da dejavnost, ki jo delavca namerava opravljati, ni v nasprotju z zakonodajo, v
1 (2) primeru pa, da je v nasprotju z zakonodajo.
Prejeli smo 5 (11) vlog za zagotovitev pravne pomoči. V vseh primerih je bila pravna pomoč
odobrena.

2.2.11 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Na podlagi kataloga usposabljanj za leto 2013 se je 1.110 (989) delavcev udeležilo 143 (134)
usposabljanj. 12 (7) delavcev je bilo napotenih na usposabljanje v tujino [SEPA –
Srednjeevropska policijska akademija], 7 (4) delavcev se je udeležilo 3 (4) seminarjev v izvedbi
zunanjih izobraževalnih ustanov.
Pri organiziranju in izvajanju izpopolnjevanj in usposabljanj smo izhajali iz Kataloga
izpopolnjevanj in usposabljanj 2009, ki ga je pripravila Generalna policijska uprava – Policijska
akademija in zajema verificirane oblike teh izpopolnjevanj in usposabljanj. Dva policista sta se
usposabljala v Oddelku za kriminalistično tehniko.
Med lastnimi oblikami usposabljanj smo izvedli dve večji usposabljanji za policiste, in sicer na
področju izvajanja policijskih pooblastil ter usposabljanje na področju preprečevanja in
odkrivanja nasilja v družini.
Z mesečnim načrtovanjem usposabljanj smo spremljali izvedbo in realizacijo. Za konkretno
usposabljanje je bila izdana odločba Generalne policijske uprave ali sklep direktorja PU. Na tej
podlagi so vodje usposabljanja pripravljali poročila s podatki o udeležbi.
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V okviru Višje policijske šole je 6 (6) policistov študentov na PP opravljalo praktični del
usposabljanja.
Policijske postaje so pripravile in izvedle lastne programe izpopolnjevanja in usposabljanja.
Pomočniki komandirjev so po programu praktičnega postopka in samoobrambe teoretično
usposabljali policiste za izvajanje policijskih pooblastil.
Vadba praktičnega postopka s samoobrambo je potekala v prostorih v lasti policije in na
prostem. Med usposabljanjem iz praktičnega postopka in samoobrambe se je poškodoval 1 (1)
policist.
V skladu s Programom izpopolnjevanja in usposabljanja za izvajanje pooblastil s praktičnim
postopkom in samoobrambo je uspešno opravilo usposabljanje 1.022 (1013) policistov, kar
znaša 96,4 % odstotka glede na skupno število policistov programa ciljne skupine A in B.
Neocenjenih je bilo 38 (42) policistov, kar predstavlja 3,6 % odstotka policistov, in sicer zaradi
porodniškega ali bolniškega dopusta. Policisti iz skupine C so vsi uspešno opravili
usposabljanje.

2.2.12 Finančno-materialne zadeve
Za kritje materialnih stroškov je bilo v letu 2013 porabljenih 2.330.363 (2.623.504) evrov
sredstev [proračunske postavke 5572 – redni materialni stroški in 5861 – zunanja meja EU]. V
letu 2013 je bilo porabljenih 1,2 % več sredstev, kot jih je bilo dodeljenih z internim finančnim
načrtom na omenjenih proračunskih postavkah, od tega je bilo za pisarniški in splošni material
porabljenih 170.031 (223.750) evrov, za posebni material in storitve 46.388 (51.072) evrov, za
energijo, komunalne storitve in telefon 607.143 (650.974) evrov, za prevozne stroške in storitve
1.016.921 (1.159.221) evrov, za izdatke za službena potovanja 2.422 (9.177) evrov, za tekoče
vzdrževanje 64.134 (92.982) evrov, za najemnine in zakupnine 416.969 (428.262) evrov ter za
druge operativne odhodke 6.355 (8.066) evrov. Z gostinsko dejavnostjo (kuhinja) smo dosegli
realizacijo v višini 48.009 (53.373) evrov.
Vzdrževanje službenih vozil je predstavljalo poseben problem, saj je povprečna starost vozil 8,8
leta, le-ta imajo v povprečju prevoženih 165.198 kilometrov, kar je razlog, da so stroški goriva in
storitve vzdrževanja vozil v letu 2013 predstavljali 45,8 % vseh porabljenih sredstev internega
finančnega načrta PU Maribor. Od druge polovice leta 2013 smo zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev službena vozila popravljali zelo selektivno, in sicer predvsem intervencijska in
specialna vozila ter vozila, ki jih uporablja posebna policijska enota. Skladno z razpoložljivimi
finančnimi sredstvi smo skrbeli za vzdrževanje objektov in opreme, vendar je zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev večina potreb po tekočem in investicijskem vzdrževanju v
nekaterih objektih ostala nerealizirana. Zaradi nerealiziranih nalog iz načrta tekočega
vzdrževanja za leto 2013 nastaja dodatna materialna škoda na objektih in opremi, s tem se
povečujejo finančni stroški sanacij in vzdrževanja oz. popravil, kar posledično vpliva na
uspešnost dela službe ter učinkovitost operativnega dela policije, saj se ne zagotavljajo
optimalni pogoji za delo.
V letu 2013 sta bili v najem dodeljeni 2 (2) službeni stanovanji. Kasneje je bila zaradi
prenehanja delovnega razmerja dodelitev zavrnjena. V celoti so bila obnovljena 3 (8)
stanovanja, delno pa 9 (11). Prav tako je bilo v letu 2013 izpraznjenih 8 (5) stanovanj, tako da je
zdaj praznih 16 (10) stanovanjskih enot.
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2.2.13 Mednarodno sodelovanje
Sodelovanje s tujimi varnostnimi organi je potekalo zelo dobro, predvsem s hrvaškimi in
avstrijskimi, ki mejijo na območje policijske uprave.
Koristno je bilo predvsem sodelovanje na področju računalniške kriminalitete, saj oddelek
uspešno izvaja preiskave ob sodelovanju policij različnih držav. Povečuje se intenziteta
sodelovanja z avstrijskimi varnostnimi organi, kjer se skupno obravnavajo organizirane
kriminalne združbe, na podlagi takšnega sodelovanja pa je bilo zaključenih več zadev v obeh
državah. Enako velja tudi za hrvaške varnostne organe.
S predstavniki hrvaških varnostnih organov smo opravljali trimesečne delovne razgovore zaradi
izmenjave informacij o čezmejni kriminaliteti in nedovoljenih migracijah. Udeležili smo se več
delovnih razgovorov s predstavniki hrvaških varnostnih organov v zvezi z izvajanjem določb
sporazuma o čezmejnem policijskem sodelovanju ter sporazuma o obmejnem prometu in
sodelovanju. Med pripravami na turistično sezono 2013 smo imeli s predstavniki hrvaških
varnostnih organov več delovnih razgovorov o usklajevanju in skupni mejni kontroli,
zagotavljanju kar največje pretočnosti prometa na mejnih prehodih in zagotavljanju učinkovitega
varovanja skupne državne meje.
S predstavniki avstrijskih varnostnih organov smo imeli več delovnih razgovorov o izvajanju
določil pogodbe med Slovenijo in Avstrijo o policijskem sodelovanju s poudarkom na skupnem
delu pri izravnalnih ukrepih ob odpravi mejne kontrole na skupni državni meji. V letu 2013 smo
skupaj s poveljstvom policije za avstrijsko Štajersko in Koroško ter v sodelovanju s PU Kranj,
PU Celje in PU Murska Sobota izvedli dve skupni ciljno usmerjeni akciji s poudarkom na
preprečevanju čezmejne kriminalitete in preprečevanju ilegalnih migracij. Prav tako smo skupaj
z avstrijskimi varnostnimi organi izdelali skupno varnostno analizo za leto 2012.
V preteklem letu se je več delavcev PU Maribor udeležilo skupnih operacij v okviru Frontexa.
Tako je bilo kar nekaj naših delavcev napotenih v okviru skupne operacije v Grčijo in Bolgarijo
in na skupne kontaktne točke na Madžarsko in Hrvaško.
V letu 2013 je policijski inšpektor v Sektorju uniformirane policije v skladu s pogodbo med
policijo in Medregionalnim raziskovalnim inštitutom za kriminal in pravosodje pri Združenih
narodih [United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute – UNICJRI] iz Italije
sodeloval v projektni skupini The House, ki se ukvarja z raziskavami na področju varovanja
zahtevnejših javnih prireditev. Projektna skupina deluje še v prvi polovici leta 2014.

2.2.14 Odnosi z javnostjo
V maju je delo predstavnika PU Maribor za odnose z javnostmi začel opravljati Miran Šadl, saj
je dotedanji predstavnik zapustil policijske vrste.
Predstavnike medijev smo sprotno seznanjali z dogodki, zanimivimi za javnost, izjave o njih pa
smo novinarjem dajali tudi na kraju dogodka. O obravnavanih dogodkih smo jih dnevno
seznanjali z obvestili za javnost.
Večji medijski odmev sta imeli preventivna prireditev 8. otroška varnostna olimpijada, katere
sklepni del je bil v športni dvorani Tabor v Mariboru, in 2. »štengijada«. Veliko izjav in pojasnil je
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bilo medijem danih zaradi velikega povečanja KD zoper življenje in telo, predvsem ko je bilo
uporabljeno strelno orožje.
Javnost smo o dogodkih z delovnega področja policijske uprave obvestili v 751 (445) primerih.
Svoje delo smo predstavili na 14 (9) tiskovnih konferencah. Odgovorili smo na 2.155
(1.810) novinarskih vprašanj in 131 (59) vprašanj državljanov. Na spletnih straneh Policije smo
objavili več prispevkov o delu in dogodkih v PU Maribor. Na intranetu PU Maribor smo objavili
240 (147) objav, od tega 105 (98) pohval.
Konec leta smo celovito spremenili intranetne strani PU Maribor, ki so sedaj dostopne v novem,
uporabniku prijaznejšem okolju.

2.2.15 Dejavnost specializiranih policijskih enot
Število aktiviranj pripadnikov PPE PU Maribor v sestavu I in II se je v primerjavi s preteklim
letom zmanjšalo za 22,7 % (brez gorske enote).
Manjše število aktiviranj je bilo v največji meri posledica vzdrževanja in vzpostavljanja javnega
reda in miru na protestnih shodih ter manjšega števila varovanj zahtevnejših športnih prireditev.
Zoper postopke pripadnikov PPE v letu 2013 nismo beležili pritožb (v preteklem letu 5).
Pri opravljanju nalog sta bila 2 (44) policista lažje telesno poškodovana, in sicer eden pri
uporabi prisilnega sredstva, drugega pa je zadel trd predmet, ki ga vrgel eden izmed navijačev.
Obe poškodbi sta nastali pri varovanju nogometne tekme med NK Olimpija in GNK Dinamo, ki
je bila junija na stadionu na Ptuju.
V primerih prikazanih aktiviranj zaradi nudenja pomoči drugim policijskim enotam so policisti
PPE PU Maribor največ delovnih ur opravili v zvezi z varovanji JRM na evropskem
košarkarskem prvenstvu v Ljubljani, v 2 primerih so nudili pomoč PU Ljubljana pri vzdrževanju
JRM na protestnih shodih ter v 1 primeru pri varovanju nogometne tekme.
Zabeležili smo 11 (8) aktiviranj pripadnikov gorske enote.

Danijel Lorbek
direktor
višji policijski svetnik
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